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Békéscsaba a kiaknázatlan
lehetőségek városa

Nagy örömömre szol-
gált, hogy a napokban a 
magyar parlament falain 
kívül, hazai pályán is talál-
kozhattam Orbán Viktor 
miniszterelnökkel. A kor-
mányfő a Modern Városok 
Program békéscsabai állo-
másán megállapodást írt 
alá Szarvas Péter polgár-
mesterrel. Az egyezmény 
szerint olyan több mint 
30 milliárd forint értékű 
fejlesztés valósulhat meg 
Békéscsabán, amely kiha-
tással lesz a megyeszékhely 
környezetére, a környéken 
élők életére is.

A Modern Városok 
Program keretében a kor-
mány szerződést köt mind 
a 23 megyei jogú várossal. 
Ennek a szerződésnek a 
hátterét az ország általános 
gazdasági fejlődése adja. 
Az eseményre készülve 
több mint 70 oldalas straté-
giai anyagot állított össze a 
csabai városháza, ez a ter-
vezet lett a program alapja. 
A látogatás első felében az 
ebben leírtakat vettük vé-
gig a kormányfővel.

A szerződés aláírása után 
Orbán Viktor elmondta, 
hogy Békéscsabát nem úgy 
tartják számon az ország-
ban, mint egy megsegítésre 
váró, hanem mint egy kiak-

názatlan lehetőségekkel teli 
várost. Úgy fogalmazott, 
hogy munkát hozott a bé-
kési megyeszékhelyre, hogy 
az kormányzati segítséggel 
kiaknázhassa lehetőségeit. 
Emlékeztetett rá, hogy a  
magyar kormány 2010-ben 
9,5 milliárd forintnyi adós-
ságot vállalt át Békéscsabá-
tól, továbbá 2010 és 2013 
között 65 milliárd forintnyi 
fejlesztés érkezett a városba 
– tette hozzá.

A kormányfő ismertette 
a program részleteit, ígé-
retet tett arra, hogy 2018-
2019-re biztosan megépül 
az M44-es gyorsforgalmi 
út. Hozzátette: a jövő évi 
költségvetésben szerepel a 
forrás az első-, 70 kilomé-
teres szakaszra.

Kiderült, hogy a prog-
ram tartalmazza a fürjesi 
elkerülő későbbi megépí-
tését is. Szintén fejleszteni 
fogják a békéscsabai repü-
lőteret, 4,1 milliárd forint 
felhasználásával, az első 
ütemben a kifutópályát 
hosszabbítják meg.

A miniszterelnök ki-
emelte, hogy megállapodás 
született egy hűtőház létesí-
téséről, melyre 12 milliárd 
forint támogatást szánnak, 
és döntöttek egy paradi-
csomsűrítő, valamint egy 

zöldségszárító üzem kiala-
kításáról.

1,1 milliárd forintból 
nyomdaipari képzőköz-
pont létesül a városban és 
több mint 5 milliárd forint-
ból megépülhet Magyar-
ország legnagyobb vásár-
tere Békéscsabán. A helyi 
felsőoktatásról és a Mun-
kácsy-negyedről szólva a 
miniszterelnök elmondta, 
felállítanak egy munkacso-
portot a további lehetősé-
gek áttekintése érdekében.

Sportterületen is több 
fejlesztést jelentett be Or-
bán Viktor, kiderült, hogy 
a meglévő sportcsarnok át-

alakul, mellé multifunkcio-
nális sportcentrum épül 3,2 
milliárd forintból. Ugyan-
itt 3 milliárd forintból 50 
méteres versenyuszoda és 
gyakorló medence épül, 
900 millió forintból pedig 
az utánpótlást segítő röp-
labda-akadémia jön létre a 
városban.

Valamennyi békéscsa-
bai és térségben élő ember 
számára fontos volt a kor-
mányfő látogatása. Olyan 
lehetőséget kaptunk, mely-
lyel élnünk kell, mellyel 
végre felzárkózhatunk és 
méltó helyre kerülhetünk 
Magyarország térképén.



Az országgyűlés lehe-
tővé tette a nemzeti ott-
honteremtési közösségek 
(NOK) létrehozását, amely 
a kormány otthonteremté-
si programjának sorsolásos 
alapon működő eleme. A 
parlament döntése szerint a 

NOK-hoz csatlakozó tagok 
kötelezettséget vállalnak 
egy meghatározott összeg 
befizetésére, előre megha-
tározott ütemben. A NOK 
előnye a Fundamentával 
szemben, hogy pontosan 
látható lesz, milyen ösz-

Nemzeti Otthonteremtési Közösség

A korábbi kormányok 
idején megszüntették a 
meglévő lakástámogatá-
si rendszereket, ez komoly 
problémát okozott a lakás-
piacon, az embereket a de-
vizahitelezésbe hajszolta. 
A Fidesznek 2010-től alap-

LEGFONTOSABB FELADAT: A CSALÁDOK SEGÍTÉSE

gondolata volt a családok 
támogatása, erre építette az 
adórendszerét, a kedvez-
ményeket, a rezsicsökken-
tést, és erre építi az otthon-
teremtési programját.

Az országgyűlés támo-
gató munkája és a kormány 

kiszámítható gazdaságpo-
litikája, stabil költségvetése 
tette lehetővé a kormány új 
otthonteremtési program-
ját. A kormány alapvető cél-
ja, hogy Magyarországon a 
jó családpolitika, és ne a be-
vándorlás útján növekedjen 

Mivel elsődleges a családok anyagi és erkölcsi támogatása, ezért méltán nevezhetjük a családi otthonteremtési progra-
mot a kormány egyik legfontosabb családpolitikai intézkedésének. A program valamennyi elemének azt kell szolgálnia, 
hogy a családok minél előbb és minél olcsóbban saját lakáshoz jussanak. 

a népesség. Ezen felül a ba-
romfihús, a tej, a tojás és az 
éttermi vendéglátás áfájának 
jövő évtől tervezett csökken-
tése következtében egy csa-
ládnál évi 35-40 ezer forint-
tal marad több pénz. Nézzük 
a kedvezmények részleteit.

szeghez juthatnak hozzá 
a megtakarítási időszak 
végén a családok, akik leg-
később 10 éven belül új la-
káshoz jutnak. A közösség 
minden tagja lakáshoz jut, 
a sorsolás csak a sorrendet 
határozza meg.

A támogatási rend-
szerben kiemelkedő, hogy 
amennyiben a család egy 
építő cégtől vásárol új la-
kást, akkor 27 százalékról 5 
százalékra csökkentette az 
áfát a kormány. Saját célú 
lakásépítésnél pedig 5 mil-
lió forintig a számlák áfá-
jának 100 százalékát vissza 

lehet igényelni.
Az áfacsökkentéssel két 

célja van a kormánynak, az 
egyik, hogy olcsóbbá vál-
jon az otthonteremtés és 
milliókkal több maradjon a 
családok zsebében. A másik 
cél, hogy lendületet kapjon 
a lakásépítés, ezáltal a mun-
kahelyteremtés is.

Csökken az ÁFA és az adminisztráció
A jogszabályi háttér vál-

toztatásával egyszerűsödött 
az épület építésének meg-
kezdése, ugyanis már nem 
engedélyeztetni, hanem 
csupán bejelenteni kell az 
illetékes építésügyi ható-
ságnak, amely azt is jelenti, 
hogy 2016-tól ilyen esetek-
ben az építtető családot nem 

terhelik ezzel kapcsolatosan 
pénzügyi kiadások.

A családi otthonteremtési program legnépszerűbb eleme a családi otthonteremtési 
kedvezmény (CSOK), melyekhez február második felében kezdődött meg a kérelmek 
beadása, egy hónap alatt a hitelintézetek 2400 kérelmet fogadtak be, több mint 6 milli-
árd forint összegben.

Családi otthonteremtési kedvezmény

2016. július 1-jétől 5 mil-
liárd forint keretösszeggel 
induló vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a kor-
mány családi házak energe-
tikai korszerűsítésére és fel-

újítására. A program célja a 
családi házak energetikai 
korszerűsítése és felújítása. 
Az elszámolható költségek 
40-55 százalékára igényel-
hető vissza nem térítendő 

Otthon melege
támogatás. A pályázati ki-
írás keretében igényelhető 
támogatás maximális ösz-
szege 2,5 millió forint, épü-
letenként és magánszemé-
lyenként.

A 2017-es költségvetés 
további adócsökkentést tar-
talmaz. Így tej, a tojás és a 
baromfihús áfája radikálisan 
27-ről 5 százalékra, míg az 
éttermi szolgáltatások for-
galmi adója 27-ról 18 szá-
zalékra csökken, melynek 
következtében egy család-

nál évi 35-40 ezer forinttal 
marad több pénz. Emellett a 
csökkentése növeli a nyug-
díjak értékállóságát, mert a 
legfontosabb élelmiszerek-
ből a nyugdíjasok fogyaszt-
ják a legtöbbet.

2017 januárjától a jelen-
legi 27-ről Magyarországon 

Radikálisan csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája
soha nem látottan alacsony 
szintre, 18 százalékra csök-
ken az internet-használat 
áfája, mely 13-15 milliár-
dos megtakarítást jelent 
a polgároknak. A lépéssel 
évente legalább egyhavi dí-
jat takarítanak meg az elő-
fizetők.



Húsvét előtt Szarvas Péter polgármester és Vantara Gyu-
la országgyűlési képviselő 150 rászoruló család részére 
osztott ki egy-egy kiló sonkát és egy-egy kiló kenyeret. Az 
adományokat a saját jövedelmükből ajánlották fel.

Vantara Gyula választókerületi elnök sajtótájékoztató ke-
retén belül jelentette be a kormány januárban életbe lépte-
tett intézkedéseit. Bejelentette, hogy 2016 mindenekelőtt az 
adócsökkentés éve lesz, mert csökken a személyi jövedelem-
adó és bővülnek a családi adókedvezmények. Emellett elin-
dul a kormány új otthonteremtési programja, béremelésekre 
kerül sor és új lendületet kap a bürokráciacsökkentés.

Március 15-én Kétsopronyban és Gerendáson is ünne-
pi megemlékezést tartott a térség országgyűlési képviselő-
je. Gerendáson az első világháborús emlékmű átadására 
is sor került. 

Nyár végétől elkezdődhet az M44-es középső – Tiszakürt 
és Kondoros közötti – szakaszának kivitelezése.  Az M44-es 
gyorsútként üzemel majd, melyen a legnagyobb megenge-
dett sebesség 110 km/óra lesz. Ha elkészül a teljes útszakasz, 
a főváros gyorsabban elérhető lesz, így a beruházás hozzájá-
rulhat a térség gazdasági felzárkózásához is - jelentette ki a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatón Gajda Róbert kormány-
megbízott, Dankó Béla országgyűlési képviselő és Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos.

A Békés Megye Nők Egyesületének 33 tagját Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő fogadta az Országházban, 
majd a közel egyórás tárlatvezetésen is velük tartott. Az ide-
genvezető számtalan új információval látta el a hallgatósá-
got, olyan érdekességről számolt be, mely még a többszöri 
látogatóknak is újdonsággal szolgált. A Parlament megte-
kintése után Vantara Gyula az épület alagsorában található 
étteremben vendégelte meg a csabai csoportot, ahol jutott 
idő a közvetlen, kötetlenebb beszélgetésre is.

Épül, szépül és zöldül a vasútállomás környezete. A bé-
késcsabai vasútállomás felújítása a végéhez közeledik. Jú-
nius második felében ünnepélyes keretek között adják át 
ezt az európai színvonalú, gyönyörű épületet a városlakók 
és az ideérkezők legnagyobb örömére.



Térségünk értékei
Rovatunkban olyan atyánkfiákat, olyan helyi kincseket mutatunk be, akikre, amelyekre 

méltán lehet büszke térségünk valamennyi polgára. Minden településnek vannak olyan eré-
nyei, amelyet sok esetben még a helyiek sem ismernek, ezért érezzük fontosnak, hogy köz-
kinccsé tegyük és megismertessük térségünk értékeit. Mai történetünk főszereplője a csorvási 
óvoda és bölcsőde vezetője, Vicziánné Vincze Mónika, aki lassan három éve már-már meg-
szállottként igazgatja az intézményt és akinek jelleméről sokat elárul mottója, melyet a leg-
nagyobb magyartól kölcsönöz: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”.

Vicziánné Vincze Mónika, a csorvási óvoda vezetője

Kövesse híreinket a
Facebookon és a

www.vantara.hu-n!

A város intézményébe 123 
óvodáskorú és 20 bölcsődés 
kisgyermek jár, akik 6 óvodai 
és 2 bölcsődei csoportban 
töltik a mindennapokat. Az 
intézményvezető kinevezése 
óta azon fáradozik, hogy a 
gyermekek nagy örömére, a 
szűkös költségvetés ellenére 
pályázatokból, illetve egyéb 
forrásokból fejlesztések va-
lósuljanak meg.

Kezdeményezésére har-
madik éve rendezik meg a 
jótékonysági bált, melynek 
teljes bevételét a korszerű-
sítésekre használnak fel. Az 
első év hozamából a több 

mint 50 éves gyermekszéke-
ket cserélték le esztétikus fa 
székekre, továbbá a bölcsőde 
udvarának egy része gumi-
téglás burkolatot kapott. A 
tavalyi bevételből felújítot-
ták a fa asztalkákat és öltö-
zőszekrényeket cserélték és 
újították fel, illetve bővítet-
ték a bölcsőde játékkészletét. 
A közelmúltban megvaló-
suló idei bál adományaiból 
is folytatják a fejlesztéseket, 
amelyek a kis lurkók életét 
teszik színesebbé.

A vezető példaértékű 
aktivitását mutatja, hogy 
költségvetésük mellett meg-
nyert pályázatokból tavaly 
a korábban kihasználatlan 
helyiségekből egy nagyter-
met alakítottak ki, ahol a 

FOGADÓÓRA
Jelentkezni a választókerület településeinek 

polgármesteri hivatalaiban lehet:
Kondoros: 66/589-304

Kétsoprony: 66/246-393
Gerendás: 66/249-224

Újkígyós: 66/256-100/126 mellék
Kétegyháza: 66/250-122

Szabadkígyós: 66/247-186
Telekgerendás: 66/482-147
Csabaszabadi: 66/248-049

Csorvás: 66/258-001
Békéscsaba: vantara.gyula@fidesz.hu

testnevelés és fejlesztő fog-
lalkozásokat tartanak. Él-
nek a közmunkaprogram 
lehetőségeivel, folyamato-
san szépül az intézmény 
környezete. Bölcsődei ud-
var szabványos homokozó-
val, új kerítés és parkolók, a 
kiszáradt fák és cserjék ki-
vágása mutatják a program 
eredményeit.

A látványos fejlődés 
eredményeként egyre több 
helybeli juttatja el az adója 1 
százalékát az óvoda alapít-
ványának, segítenek a helyi 
vállalkozások és magán-
személyek. A település or-
szággyűlési képviselőjeként 
jómagam is hozzájárulok a 
beruházások megvalósulá-
sához. 

IRODÁNK CÍME:
Békéscsaba, Szent István tér 10.

I. emelet 4. ajtó
E-mail cím:

vantara.gyula@fidesz.hu
Web: www.vantara.hu

Szívből gratulálok
az ismételt
sikerhez!

A BRSE csapata 
megmutatta az 

országnak, hogy 
szorgalommal, 

akarattal és
tehetséggel

hogyan lehet 
megnyerni

veretlenül a
bajnokságot.
Gratulálok a

harmadik
serleghez.

Rövid pihenő 
után újra várjuk 

a szép
eredményeket.


	1. oldal.pdf
	2. oldal.pdf
	3. oldal.pdf
	4. oldal.pdf

